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الآلية القانونية الدولية ملقا�ضاة “�إ�سرائيل”
كدولة (حمكمة العدل الدولية)
يجدر الت�أكيد هنا ب�أن �آلية حمكمة العدل الدولية ت�صلح ملقا�ضاة “�إ�رسائيل” كدولة
باحلق املدين ومطالبتها بالتعوي�ض وجرب الأ�رضار� ،أما �آليات مقا�ضاة قادة “دولة
�إ�رسائيل” من قادة �سيا�سيني وع�سكريني باحلق اجلنائي فهي خمتلفة و�سيتم عر�ضها
يف الف�صل الرابع.
يت�ضمن هذا الف�صل مبحثني هما:
املبحث الأول :حمكمة العدل الدولية :اخت�صا�صها و�إجراءاتها.
املبحث الثاين :ق�ضاء حمكمة العدل الدولية وكيفية ا�ستفادة الفل�سطينيني منها.

املبحث ا لأول :حمكمة العدل الدولية :اخت�صا�صها
و�إجراءاتها:
		
ولكي يتم فهم الدور الذي ميكن �أن تلعبه حمكمة العدل الدولية ك�آلية من �آليات
مقا�ضاة “�إ�رسائيل” دولياً ،ال ب ّد من التعريف مبحكمة العدل الدولية ،وباخت�صا�صها،
والإجراءات املطلوبة لتفعيلها ،وال�سوابق الق�ضائية لها ،لكي تت�ضح ال�صورة عن احلدود
التي ميكن �أن تبلغها اجلهود الهادفة —يف حال حدوثها— ملقا�ضاة “�إ�رسائيل” كدولة
�أمام حمكمة العدل الدولية وما هي العقبات وال�صعوبات املتوقعة؟
ال ب ّد من الإ�شارة هنا �أن مقا�ضاة “�إ�رسائيل” �أمام حمكمة العدل الدولية ملطالبتها
بامل�س�ؤولية املدنية يف التعوي�ض وجرب الأ�رضار �سيكون له حتما ً ت�أثري على مقا�ضاة
امل�س�ؤولني الإ�رسائيليني بخ�صو�ص احلق اجلزائي (اجلنائي) �أمام حماكم دولية �أخرى،
ومن هنا ال ب ّد من الوقوف على جوانب عدة للتعرف على هذه املحكمة واخت�صا�صها.
ي�شتمل هذا املبحث على مطلبني هما:
املطلب الأول :حمكمة العدل الدولية واخت�صا�صها.
املطلب الثاين� :إجراءات التقا�ضي �أمام حمكمة العدل الدولية.
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املطلب الأول :حمكمة العدل الدولية واخت�صا�صها:
يت�ضمن هذا املطلب مق�صدين اثنني هما:
املق�صد الأول :التعريف مبحكمة العدل وت�شكيلها.
املق�صد الثاين :اخت�صا�ص حمكمة العدل الدولية.

املق�صد الأول :التعريف مبحكمة العدل وت�شكيلها:
حمكمة العدل الدولية هي الهيئة الق�ضائية الرئي�سية بالأمم املتحدة ،وتتوىل املحكمة
الف�صل ،طبقا ً لأحكام القانون الدويل ،يف النزاعات القانونية التي تن�ش�أ بني الدول ،وتقدمي
الفتاوى ب�ش�أن امل�سائل القانونية التي حتيلها �إليها هيئات الأمم املتحدة ،ووكاالتها
املتخ�ص�صة.1
حيث تلعب حمكمة العدل الدولية —وفقا ً لنظامها الأ�سا�سي— دورا ً مهما ً يف ت�سوية
املنازعات الدولية بالطرق ال�سلمية ،بالإ�ضافة �إىل �أن للمحكمة دورا ً �آخر ال ميكن �إغفاله،
يتمثل يف �إمكانية �إعطاء املحكمة �آرا ًء ا�ست�شارية للمنظمات الدولية التي لها حقّ طلب ذلك.
وتتكون هيئة املحكمة من ق�ضاة م�ستقلنيُ ،ينْتَخبون من الأ�شخا�ص ذوي ال�صفات
اخللقية العالية ،احلائزين يف بالدهم على امل�ؤهالت املطلوبة للتعيني يف �أرفع املنا�صب
رشعني امل�شهود لهم بالكفاية يف القانون الدويل ،بغ�ض النظر عن
الق�ضائية� ،أو من امل� ّ
جن�سيتهم.2
وتت�ألف املحكمة من  15ع�ضوا ً ،3وال يجوز �أن يكون بها �أكرث من ع�ضو واحد من
رعايا دولة بعينها.4

1

موقع حمكمة العدل الدولية ،انظرhttp://www.icj-cij.org/homepage/ar/ :
l

	2املادة  2من النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية ،انظر :
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/icjstatute.php

	3املادة  3من النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية.
	4املرجع نف�سه.
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املق�صد الثاين :اخت�صا�ص حمكمة العدل الدولية:
للمحكمة يف هذا ال�صدد مهمتان �أ�سا�سيتان :مهمة ق�ضائية ،و�أخرى �إفتائية:
�أوالً :االخت�صا�ص الق�ضائي ملحكمة العدل الدولية:
ال تخت�ص حمكمة العدل الدولية بالنظر يف املنازعات ال�سيا�سية ،وهي تلك التي ال
تخ�ضع العتبارات تقوم على �أ�سا�س من القانون حيث ي�صبح من املتعذر �أن يكون �أ�سا�سا ً
لت�سويتها� ،أما املنازعات القانونية فالقانون مت�صل بها وهو الأ�سا�س يف ت�سويتها ،5حيث
ت�شمل والية املحكمة جميع الق�ضايا التي يعر�ضها عليها املتقا�ضون ،وكذلك جميع
امل�سائل املن�صو�ص عليها يف ميثاق الأمم املتحدة� ،أو يف املعاهدات �أو االتفاقات املن�صو�ص
عليها ،وهي نوعان:
�أ .الوالية االختيارية :الأ�صل �أن والية املحكمة والية اختيارية؛ �إذ �إن قبول الدول
�رشط �أو ٌ
ٌ
يل لتقرير واليتها ،وهي قائمة على ر�ضى جميع �أطراف
لعر�ض النزاع عليها
النزاع باملثول �أمام املحكمة.6
و�إن حتويل �أي م�س�ألة ملحكمة العدل الدولية يعني �أن الأطراف املتنازعة قد اتفقت
على حقيقة جوهرية واحدة وهي �أنهم يرغبون يف ّ
ف�ض منازعاتهم مبوجب القانون
الدويل ،وكذلك مبوجب �إعمال الأ�سلوب الق�ضائي الذي يخول �سلطة القرار �إىل القا�ضي
بدالً من الإرادة الفردية لأي من الطرفني املتنازعني.7
ب .الوالية الإجبارية� :أن ت�رصح الدول الأطراف يف النظام الأ�سا�سي للمحكمة (كل
�أع�ضاء الأمم املتحدة �أطراف فيها) ب�أنها تقبل الوالية اجلربية للمحكمة يف نظر جميع
املنازعات القانونية التي تقوم بينها وبني دول تقبل االلتزام نف�سه ،متى كانت هذه
املنازعات القانونية تتعلق بامل�سائل الآتية:
 .1تف�سري معاهدة من املعاهدات.
ّ � .2أي م�س�ألة من م�سائل القانون الدويل.
5

Hans Kelsen, Principles International Law, 2nd ed. (New York : Rinehart and Winston, 1966),
p. 526.

6

هاين ح�سن الع�رشي ،الإجراءات يف النظام الق�ضائي الدويل (الإ�سكندرية :دار اجلامعة اجلديدة،)2011 ،
�ص .79

7

Shabtai Rosenne, The Law and Practice of the International Court (London: 1965), p. 91.

l

l

91

كيف نقا�ضي “�إ�سرائيل”؟
 .3حتقيق واقعة من الوقائع التي �إذا ثبتت كانت خرقا ً اللتزام دويل.
 .4نوع التعوي�ض املرتتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعوي�ض.8
والدول هي وحدها التي ميكن �أن تكون طرفا ً يف خ�صومة تف�صل فيها حمكمة العدل
الدولية ،وال تخت�ص بنظر الدعاوى التي ترفع من �أو على �أ�شخا�ص القانون الدويل
الآخرين ،كما ي�شرتط �أن تكون الدول املتقا�ضية كلها �أطرافا ً يف النظام الأ�سا�سي ملحكمة
العدل الدولية ،و�أن تقبل �رصاح ًة �أو �ضمنا ً املثول �أمام املحكمة.9
ويف هذا ال�سياق ف�إن قبول الدول للوالية اجلربية للمحكمة ي�أتي يف �أربع �صور هي:
الإعالنات ،واملعاهدات ،واالتفاقات اخلا�صة ،وامتداد الوالية.
 .1القبول االنفرادي لوالية املحكمة:
وفقا ً للفقرة  2من املادة  36من النظام الأ�سا�سي للمحكمة ،يجوز للدول التي هي
رصح ،يف �أي وقت ،ب�أنها بت�رصيحها هذا ذاته وبدون
�أطراف يف هذا النظام الأ�سا�سي �أن ت� ِّ
حاجة �إىل اتفاق خا�ص ،تق ّر للمحكمة بواليتها اجلربية يف نظر جميع املنازعات القانونية
التي تقوم بينها وبني دولة تقبل االلتزام نف�سه.
مع الإ�شارة هنا ب�أنه يوجد حاليا ً (حتى كتابة هذه ال�سطور)  70بيانا ً �سارية املفعول
تن�ص على والية املحكمة بهذا اخل�صو�ص ،ومنذ �إن�شاء املحكمة �سنة ُ 1945ق ِّدم نحو
 %30من الق�ضايا املعرو�ضة عليها على �أ�سا�س بيانات من هذا القبيل.
 .2قبول والية املحكمة مبوجب معاهدات:
حيث تن�ص الفقرة  1من املادة  36من النظام الأ�سا�سي للمحكمة على �أن والية املحكمة
ت�شمل جميع امل�سائل املن�صو�ص عليها ب�صفة خا�صة يف املعاهدات واالتفاقات املعمول بها
يف تاريخ رفع الق�ضية ،ويف هذه احلاالت ت�ستند والية املحكمة �إىل تلك املعاهدات و ُترفع
الق�ضية �إىل املحكمة بطلب كتابي (انفرادي).
	8املادة  36من النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية ،البندين  1و.2
9

حممد املجذوب“ ،كيفية تفعيل القانون الدويل ملالحقة مرتكبي جرائم احلرب على قطاع غزة ”،يف عبد الرحمن
حممد علي (حمرر)� ،إ�رسائيل والقانون الدويل (بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات،)2011 ،
�ص .320–319
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ويف هذا ال�سياق فهناك نوعان من املعاهدات هما:
�أ	.املعاهدات التي تتناول مو�ضوعا ً معينا ً (التجارة �أو النقل اجلوي ،مثالً) ،والتي
تت�ضمن بندا ً ُي�سند الوالية �إىل املحكمة ب�ش�أن املنازعات القانونية املتعلقة بتف�سري
املعاهدة �أو تطبيقها.
ب	.املعاهدات الثنائية �أو املتعددة الأطراف التي تربم خ�صي�صا ً بغر�ض ت�سوية املنازعات
بالو�سائل ال�سلمية والتي تن�ص على �إ�سناد الوالية �إىل املحكمة يف �أي منازعة قانونية
تقوم بني الأطراف �أ ّيا ً كان مو�ضوعها.
مع العلم ب�أن هناك ما يربو على  300معاهدة ثنائية ومتعددة الأطراف �سارية املفعول
تن�ص على �أن للمحكمة والية �إما يف املنازعات املتعلقة بتف�سري املعاهدة �أو تطبيقها� ،أو يف
جميع ما ين�ش�أ من منازعات بني �أطراف تلك املعاهدات.
وت�صل ن�سبة الق�ضايا التي ُرفعت �إيل املحكمة مبوجب معاهدة ،من بني جميع الق�ضايا
التي ف�صلت فيها منذ �إن�شائها يف حزيران /يونيو � ،1945إىل زهاء .%40
 .3عر�ض منازعة حمددة على املحكمة مبوجب اتفاق خا�ص:
وفقا ً للفقرة  1من املادة  36من النظام الأ�سا�سي للمحكمة ،ف�إن والية املحكمة ت�شمل
جميع الق�ضايا التي يعر�ضها عليها الأطراف ،ويف هذه احلاالت ،تعرب الأطراف عن
موافقتها على �أ�سا�س كل حالة على حدة مبوجب اتفاق خا�ص يطلب فيه من املحكمة
الف�صل يف منازعة معينة وحمددة ،و ُت�سند الوالية �إىل املحكمة عند �إ�شعارها بهذا االتفاق
اخلا�ص.
ومنذ �إن�شاء املحكمة يف �سنة  ،1945ق ّدمت �إليها  17ق�ضية مبوجب اتفاقات خا�صة �أي
نحو  %15من جمموع عدد الق�ضايا.
 .4قبول والية املحكمة بعد عر�ض املنازعات عليها (امتداد الوالية):
�أي �أنه يجوز �أن ترفع دولة ما على انفراد طلب �إقامة دعوى �أمام املحكمة دون
احل�صول على موافقة الدولة املدعى عليها ،ويف هذه املرحلة ال تكون لدى املحكمة �أي
والية للف�صل يف الدعوى ،ووفقا ً للفقرة  5من املادة  38من الئحة املحكمة ،حتيل املحكمة
الدعوى �إىل الدولة املدعى عليها املحتملة ،وال ميكن للمحكمة �أن تتخذ �أي �إجراء �آخر ،ما
مل توافق الدولة التي ُرفعت بحقها الدعوى على والية املحكمة لأغرا�ض الق�ضية املعنية.
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فمنذ �إن�شاء املحكمة يف �سنة  1945احتُ ّج مببد�أ امتداد االخت�صا�ص يف نحو  %10من
الق�ضايا ،غري �أنه مل تقبل الدولة املدعى عليها املحتملة والية املحكمة �إال يف حالتني:
�أ .يف الق�ضية املتعلقة ببع�ض م�سائل امل�ساعدة املتبادلة يف املجال اجلنائي (جيبوتي �ض ّد
فرن�سا).
ب .ويف الق�ضية املتعلقة ببع�ض الإجراءات اجلنائية يف فرن�سا (جمهورية الكونغو �ض ّد
فرن�سا).10
ثانياً :االخت�صا�ص اال�ست�شاري ملحكمة العدل الدولية:

�إىل جانب اخت�صا�ص حمكمة العدل الدولية يف نظر املنازعات على النحو ال�سالف بيانه،
فقد خ ّولها ميثاق الأمم املتحدة اخت�صا�صا ً غري ق�ضائي� ،أال وهو �إبداء �آراء �أو فتاوى
ا�ست�شارية يف امل�سائل القانونية ،وذلك بناء على طلب فروع الأمم املتحدة كما تن�ص على
ذلك املادة  96من امليثاق ،11والغر�ض من هذا االخت�صا�ص هو ت�سهيل م�أمورية جمل�س
الأمن �أو اجلمعية العامة يف الف�صل فيما يعر�ض عليهما من النزاع ،12والهيئات امل�سموح
لها طلب الإفتاء �أو اال�ست�شارة هي:
�أ	.لأي من اجلمعية العامة وجمل�س الأمن �أن يطلب �إىل املحكمة �إفتاءه يف �أي م�س�ألة
قانونية.
ب .ل�سائر فروع الهيئة ووكاالتها املخت�صة املرتبطة بها �أن تطلب �إىل املحكمة �إفتاءها فيما
يخ�صها من امل�سائل القانونية الداخلة يف نطاق �أعمالها.
وبناء على ذلك ،ال يكون للدول احلق يف �أن تطلب �آراء ا�ست�شارية من املحكمة ،مع
الإ�شارة �إىل �أن اخت�صا�ص املحكمة اال�ست�شاري ينح�رص يف امل�سائل القانونية فقط ،دون
غريها من امل�سائل الأخرى ،كما �أن الآراء اال�ست�شارية التي ت�صدرها املحكمة ،ال تلزم

10

دليل ب�ش�أن قبول والية حمكمة العدل الدولية :بنود منوذجية ومناذج �إعالنات ،الأمم املتحدة ،اجلمعية
 ،2014/8/19 ،انظر:
العامة،

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/963&referer=/english/&Lang=A
	11انظر املادة  96من ميثاق الأمم املتحدة ،يفhttp://www.un.org/ar/charter-united-nations :
12

مفتاح عمر دربا�ش ،والية حمكمة العدل الدولية يف ت�سوية املنازعات :درا�سة قانونية حول ق�ضية
لوكربي (م�رصاتة :الدار اجلماهريية للن�رش والتوزيع والإعالن� ،)1999 ،ص .137–136
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اجلهة التي طلبتها ،غري �أن العمل يف الأمم املتحدة قد جرى على احرتام تلك الآراء ،على
نحو يجعل لها من القيمة ما يعادل قيمة الأحكام امللزمة قانونيا ً.13
وللمقاربة مع احلالة الفل�سطينية ،ف�إذا �أرادت القيادة الفل�سطينية البحث عن �إمكانيات
مقا�ضاة “�إ�رسائيل” �أمام حمكمة العدل الدولية فبالت�أكيد هي ال تتوقع �أن تقبل “�إ�رسائيل”
بالوالية الإجبارية للمحكمة عرب �إعالنات �أو اتفاقا ً خا�صا ً مع الفل�سطينيني بهذا
اخل�صو�ص� ،أو تقبل امتداد والية املحكمة للف�صل يف الدعاوى ،والذي يعني قبولها الإلزام
بتنفيذ حكم املحكمة فيما يعر�ض عليها من ق�ضايا انتهاكات للقانون الدويل �أو انتهاكها
اللتزاماتها الدولية وفقا ً لالتفاقيات التي �صادقت عليها والتي هي طرف فيها ،وبالطبع
هذا �أمر غري وارد ،وبالتايل فلي�س �أمام القيادة الفل�سطينية �ضمن خيار التقا�ضي �أمام
حمكمة العدل �سوى ال�سعي للح�صول على حكم من املحكمة يدين “�إ�رسائيل” ويحملها
م�س�ؤولية انتهاكاتها للقانون الدويل وانتهاك التزاماتها وفقا ً للمعاهدات واالتفاقيات
التي وقعت عليها ،ومطالبتها بالتعوي�ض وجرب الأ�رضار ل�صالح الفل�سطينني ،وهو حكم
غري ملزم لـ“�إ�رسائيل” ،ومثل ذلك الذهاب للمحكمة لطلب ر�أي ا�ست�شاري عرب اجلمعية
العامة للأمم املتحدة �أو �أحد �أجهزتها.

املطلب الثاين� :إجراءات التقا�ضي �أمام حمكمة العدل الدولية:
للتقا�ضي �أمام حمكمة العدل �رشوط و�إجراءات ر�سمية ال ب ّد من معرفتها والتقيد بها
وهي كما ي�أتي:
يت�ضمن هذا املطلب �أربعة فروع هي:
املق�صد الأول� :رشوط التقا�ضي ووالية املحكمة.
املق�صد الثاين :رفع الدعاوى واملرافعة.
املق�صد الثالث� :سري الق�ضايا وحكم املحكمة.
املق�صد الرابع :اال�ستئناف وااللتما�س وامل�صاريف.

13

عبد العزيز حممد طارقجي ،الآليات الق�ضائية املتاحة ملعاقبة قادة االحتالل ال�صهيوين عن جرائمهم يف
قطاع غزة ،موقع جريدة �صيدا نت الإلكرتوين ،انظر:

http://web.saidanet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=12339
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املق�صد الأول� :رشوط التقا�ضي ووالية املحكمة:
�أوالً� :رشوط التقا�ضي:
 .1للدول وحدها احلق يف �أن تكون �أطرافا ً يف الدعاوى التي ترفع للمحكمة.
 .2يحدد جمل�س الأمن ال�رشوط التي يجوز مبوجبها ل�سائر الدول الأخرى �أن تتقا�ضى
�إىل املحكمة ،وذلك مع مراعاة الأحكام اخلا�صة الواردة يف املعاهدات املعمول بها .على
�أنه ال يجوز بحال و�ضع تلك ال�رشوط بكيفية تخل بامل�ساواة بني املتقا�ضني �أمام
املحكمة.
 .3عندما تكون دولة من غري �أع�ضاء الأمم املتحدة طرفا ً يف دعوى ،حتدد املحكمة مقدار
ما يجب �أن تتحمله هذه الدولة من نفقات املحكمة� .أما �إذا كانت هذه الدولة من الدول
امل�سهمة يف نفقات املحكمة ف�إن هذا احلكم ال ينطبق عليها.14
ومبا �أن فل�سطني ومنذ �سنة  2012قد �أ�صبحت تتمتع بكونها “دولة” ،حيث ّ
مت
االعرتاف بها يف الأمم املتحدة بكونها دولة غري ع�ضو يف الأمم املتحدة تتمتع ب�صفة دولة
مراقب ،15حيث ر ّقي القرار مرتبة فل�سطني من كيان غري ع�ضو �إىل دولة غري ع�ضو يف
الأمم املتحدة ،16وبالتايل فقد ّ
مت ا�ستيفاء ال�رشط الأول ب�أن يكون املتقا�ضني �أمام حمكمة
العدل الدولية فقط.
لكن يبقى �أمام فل�سطني �أن تن�ضم للنظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية ،وتعرتف
باخت�صا�صها كونها لي�ست ع�ضوا ً يف الأمم املتحدة فهي لي�ست طرفا ً يف نظام املحكمة
الأ�سا�سي ،ثم عليها �أن تتحمل مقدار التكاليف املقدرة عليها من نفقات املحكمة.
	14انظر املادة  34بند  ،1واملادة  35بند  3 ،2على الرتتيب من النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية.
 ،الدورة  ،2012/11/29 ،67يف:
	15انظر :قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/67/19
16

جتدر الإ�شارة هنا ب�أن القرار �صوتت عليه اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف اجتماعها الـ  67يف ،2012/11/29
وهو تاريخ اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني ،فقد قدم االقرتاح ممثل فل�سطني يف الأمم املتحدة،
وكان الت�صويت ملنح فل�سطني �صفة دولة غري ع�ضو يف الأمم املتحدة ،حيث ر ّقى القرار مرتبة فل�سطني
من كيان غري ع�ضو �إىل دولة غري ع�ضو يف الأمم املتحدة ،فقد �أيد القرار  138دولة ،وعار�ضته  9دول،
هي الواليات املتحدة ،وكندا ،وجمهورية الت�شيك ،و“�إ�رسائيل” ،وجزر مار�شال ،وميكرونيزيا ،وناورو،
وباالو ،وبنما ،وامتنع عن الت�صويت  ،41وتغيبت  5دول هي :غينيا الإ�ستوائية ،وكرييباتي ،وليبرييا،
ومدغ�شقر ،و�أوكرانيا.
انظر :فل�سطني دولة مراقب بالأمم املتحدة ،اجلزيرة.نت.2012/11/30 ،
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ثانياً :والية املحكمة:
 .1ت�شمل والية املحكمة جميع الق�ضايا التي يعر�ضها عليها املتقا�ضون ،17كما ت�شمل
جميع امل�سائل املن�صو�ص عليها ب�صفة خا�صة يف ميثاق الأمم املتحدة �أو يف املعاهدات
واالتفاقات املعمول بها.
 .2يف حالة قيام نزاع يف �ش�أن والية املحكمة ،تف�صل املحكمة يف هذا النزاع بقرار منها.18
وهذا يعني �أن املحكمة من حيث االخت�صا�ص املو�ضوعي ميكنها النظر يف � ّأي منازعة
ذات �صلة بالقانون الدويل� ،رشط �أن تقبل الأطراف ذلك ،فاملحكمة هي و�سيلة لت�سوية
املنازعات بني الدول بالطرق ال�سلمية ،وهي متثل خمرجا ً فعاالً يف بع�ض احلاالت للخروج
من امل�آزق الديبلوما�سية.
وهذا بالطبع يعني �أن املحكمة لي�ست خمت�صة مب�سائل —مبوجب القانون الدويل—

تندرج ح�رصا ً يف االخت�صا�ص املحلي للدولة.19

املق�صد الثاين :رفع الدعاوى واملرافعة:
�أوالً :رفع الدعوى:
	.1اللغات الر�سمية للمحكمة هي :الفرن�سية والإجنليزية .ف�إذا اتفق الطرفان على �أن
ي�سار يف الق�ضية ب�أي منهما �صدر احلكم بها.
 .2ترفع الق�ضايا �إىل املحكمة بح�سب الأحوال� ،إما ب�إعالن االتفاق اخلا�ص و�إما بطلب
كتابي ير�سل �إىل امل�سجل ،ويف كلتا احلالتني يجب تعيني مو�ضوع النزاع وبيان
املتنازعني.
 .3يعلن امل�سجل هذا الطلب فورا ً �إىل ذوي ال�ش�أن.
 .4ويخطر به �أي�ضا ً �أع�ضاء الأمم املتحدة على يد الأمني العام ،كما يخطر به �أي دولة
�أخرى لها وجه يف احل�ضور �أمام املحكمة.20
17

مع مالحظة �أن املحكمة تف�صل يف ق�ضايا �أ�شخا�صها الدول فقط وبالتايل ال تخت�ص مبقا�ضاة الأ�شخا�ص
الطبيعيني املتهمني بارتكاب جرائم دولية ،فذاك �أمر خمتلف له �آليات �أخرى �سي�أتي ذكرها يف الف�صول التالية.

	18املادة  36بند  ،1وبند  6على الرتتيب من النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية.
19

دليل ب�ش�أن قبول والية حمكمة العدل الدولية :بنود منوذجية ومناذج �إعالنات ،الأمم املتحدة ،اجلمعية
.2014/8/19 ،
العامة،

	20املادة  39بند  ،1واملادة  40بند  1و 2و 3على الرتتيب من النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية.
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ثانياً :املرافعة واملداوالت:
	.1ميثل �أطراف النزاع وكالء عنهم.
 .2ولهم �أن ي�ستعينوا �أمام املحكمة مب�ست�شارين �أو مبحامني.
 .3يتمتع وكالء املتنازعني وم�ست�شاروهم وحماموهم �أمام املحكمة باملزايا والإعفاءات
الالزمة لأداء واجباتهم بحرية وا�ستقالل.
 .4تنق�سم الإجراءات �إىل ق�سمني ،كتابي و�شفوي.
 .5ت�شمل الإجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخ�صوم من املذكرات ،ومن الإجابات
عليها ،ثم من الردود �إذا اقت�ضاها احلال .كما ت�شمل جميع الأوراق وامل�ستندات التي
ت�ؤيدها.
 .6كل م�ستند يقدمه �أحد �أطراف الدعوى تر�سل منه �إىل الطرف الآخر �صورة م�صدق
عليها مبطابقتها للأ�صل.
	.7الإجراءات ال�شفوية ت�شمل ا�ستماع املحكمة ل�شهادة ال�شهود ولأقوال اخلرباء
والوكالء وامل�ست�شارين واملحامني.
 .8يتوىل الرئي�س �إدارة اجلل�سات.
 .9تكون جل�سات املحكمة علنية ما مل تقرر املحكمة خالف ذلك �أو يطلب املتقا�ضون عدم
قبول اجلمهور فيها.
 .10يعمل لكل جل�سة حم�رض يوقعه امل�سجل والرئي�س ،وهذا املح�رض يكون هو وحده
املح�رض الر�سمي.21
وباملجمل فرفع الدعاوى واملرافعة �أمام املحكمة وما يتعلق بها من �أمور هي م�سائل
�إجرائية ،وعلى اجلهة التي تتقا�ضى �أمام هذه املحكمة الإملام بكل تفا�صيلها مع االطالع
الوا�سع على ال�سوابق الق�ضائية للمحكمة ،من حيث كيفية حتريك الق�ضايا ،وم�سار
املرافعات ،وكيف تعمل املحكمة يف كل مراحل الق�ضية.

	21انظر املادة  42بند  1و 2و ،3واملادة  43بند  1و 2و 4و ،5واملواد  45و 46و 47على الرتتيب من النظام الأ�سا�سي
ملحكمة العدل الدولية.
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املق�صد الثالث� :سري الق�ضايا وحكم املحكمة:
�أوالً :ترتيبات �سري الق�ضايا:
.1
.2
.3

.4

.5

ت�ضع املحكمة الرتتيبات الالزمة ل�سري الق�ضايا ،وتعني للمتقا�ضني �شكل تقدمي
الطلبات وميعاد تقدميها ،كما حتدد املنهج الذي يتبع يف تلقي البيانات.
يجوز للمحكمة ،ولو من قبل بدء املرافعة� ،أن تطلب من الوكالء تقدمي �أي م�ستند �أو
بيان ،وما يقع من االمتناع عن �إجابة طلبها تثبته ر�سمياً.
يجوز للمحكمة ،يف كل وقت� ،أن تعهد �إىل فرد� ،أو جماعة� ،أو مكتب� ،أو جلنة� ،أو � ّأي
هيئة �أخرى تختارها ،يف القيام بالتحقيق يف م�س�ألة ما� ،أو �أن تطلب من �أي ممن ذكروا
�إبداء ر�أيهم يف �أمر من الأمور ب�صفته فنيا ً خبرياً.
للمحكمة ،بعد تلقي الأ�سانيد والأدلة يف املواعيد التي حددتها لهذا الغر�ض� ،أال تقبل
من �أحد من �أطراف الدعوى تقدمي ما قد يريد تقدميه من �أدلة جديدة كتابية �أو �شفوية
�إال �إذا قبل ذلك الأطراف الآخرون.
�إذا تخلف �أحد الطرفني عن احل�ضور �أو عجز عن الدفاع عن ُم ّدعاه ،جاز للطرف
الآخر �أن يطلب �إىل املحكمة �أن حتكم له هو بطلباته.22
ثانياً :نهاية املرافعة واحلكم:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

بعد �أن يفرغ الوكالء وامل�ست�شارون واملحامون ،ب�إ�رشاف املحكمة ،من عر�ض
الق�ضية ،يعلن الرئي�س ختام املرافعة.
تن�سحب املحكمة للمداولة يف احلكم.
تكون مداوالت املحكمة �رسا ً يظل حمجوبا ً عن كل �أحد.
تف�صل املحكمة يف جميع امل�سائل بر�أي الأكرثية من الق�ضاة احلا�رضين.
�إذا ت�ساوت الأ�صوات ،رجح جانب الرئي�س �أو القا�ضي الذي يقوم مقامه.
يوقع احلكم من الرئي�س وامل�سجل ،ويتلى يف جل�سة علنية ،بعد �إخطار الوكالء �إخطارا ً
�صحيحاً.
ال يكون للحكم قوة الإلزام �إال بالن�سبة ملن �صدر بينهم ويف خ�صو�ص النزاع الذي
ف�صل فيه.

	22املواد  48و 49و 50و 52و 53بند  1على الرتتيب من النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية.
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ويح�سن الت�أكيد هنا ب�أن ن�ص املادة  52من النظام الأ�سا�سي للمحكمة بفيد ب�أن املحكمة
قد ال تقبل من �أحد الأطراف تقدمي �أدلة جديدة كتابية �أو �شفوية بعد انتهاء مواعيد الت�سليم
املحددة من قبل املحكمة ،ولذلك فعلى الفل�سطينيون �إذا ما �أرادوا مقا�ضاة “�إ�رسائيل”
�أمام حمكمة العدل الدولية �أن يكونوا على �أعلى درجات اجلاهزية واال�ستعداد يف متابعة
الق�ضايا التي يرفعوها �ض ّد “�إ�رسائيل” ،وتوفري كل ما يلزم من م�ستندات ووثائق،
واحلر�ص على عدم ت�أخري � ّأي وثيقة �أو م�ستند له عالقة بالق�ضية خالل الفرتات املحددة
من املحكمة.

املق�صد الرابع :اال�ستئناف وااللتما�س وامل�صاريف:
�أوالً :اال�ستئناف:
يكون احلكم نهائيا ً غري قابل لال�ستئناف ،وعند النزاع يف معناه �أو يف مدى مدلوله
تقوم املحكمة بتف�سريه ،بنا ًء على طلب � ّأي طرف من �أطرافه.23
ثانياً :االلتما�س:
ال يقبل التما�س �إعادة النظر يف احلكم� ،إال ب�سبب تك�شف واقعة حا�سمة يف الدعوى كان
يجهلها عند �صدور احلكم كل من املحكمة والطرف الذي يلتم�س �إعادة النظر ،على �أال
يكون جهل الطرف املذكور لهذه الواقعة نا�شئا ً عن �إهمال منه.24
ثالثاً :امل�صاريف:
يتحمل كل طرف امل�صاريف اخلا�صة به ما مل تقرر املحكمة خالف ذلك.25
وبر�أي الباحث ومبا �أن حكم املحكمة نهائي وغري قابل لال�ستئناف فجدير �أال ت�ضيع
الفر�صة ب�إهمال �أو تق�صري ،ثم ال يتوقع �أحد �أن يتم قبول التما�سه ب�إعادة النظر يف احلكم
فهذا �أمر �صعب �أي�ضاً ،وال ميكن قبوله �إال ب�رشط تك�شف واقعة حا�سمة يف الدعوى،
فاجلد واالجتهاد منذ البداية ينفع يف النهاية.
	23املادة  60من النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية.
	24املادة  60بند  1من النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية.
	25املادة  64من النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية.
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وكل الذي �سبق عر�ضه من �إجراءات وجوانب �إدارية وقانونية هي م�ستقاة من النظام
الأ�سا�سي للمحكمة الذي ت�سري الق�ضايا وفقا ً له وهي مبثابة اجلانب النظري يف الق�ضايا،
�أما التطبيقات العملية مثل ال�سوابق الق�ضائية �أو املمار�سات العملية للمحكمة فهذا ما
�سيتم تناوله يف املبحث التايل.

خال�صة:
يتبني من اللمحة العامة عن هيكل املحكمة ووظائفها واخت�صا�صها وطريقة عملها �أنها
و�سيلة �سلمية منا�سبة لف�ض املنازعات بني الدول ،وخ�صو�صا ً �إذا قبلت الأطراف املتنازعة
االحتكام للمحكمة� ،سواء كانت ك�آلية احتياط يف حال مل تنجح الطرق الديبلوما�سية �أم �أن
الأطراف مل ت�ستطع �أن تتو�صل �إىل اتفاق بينها.
�أما يف احلالة الفل�سطينية وحالة ال�رصاع مع “�إ�رسائيل” ف�إن الأمر �سيختلف لأن
“�إ�رسائيل” لن تقبل ب� ّأي �شيء قد ي�ؤدي لإدانتها ،وخ�صو�صا ً �أنها �أكرث من يعلم ماذا
ارتكبت قواتها الع�سكرية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة  1967من جرائم دولية
وانتهاكات خطرية للقانون الدويل الإن�ساين ،وهذا يعني �أنها لن تودِع لدى املحكمة
�إعالنا ً بقبولها بالوالية اجلربية للمحكمة �أو �أن تقبل بعقد اتفاق مع الفل�سطينيني
للذهاب �إىل املحكمة للف�صل يف الق�ضايا حمل النزاع .وكذلك لن تقبل بامتداد الوالية
الق�ضائية للمحكمة لو توجه الفل�سطينيون لوحدهم للمحكمة ،لتقبل بوالية املحكمة
اجلربية ،وبالتايل �سيتم �إ�سقاط خيار الوالية الإلزامية للمحكمة منذ البداية .ويبقى �أمام
الفل�سطينيني �أن يتوجهوا للمحكمة مبوجب معاهدات متعددة تكون فل�سطني قد ان�ضمت
�إليها وتكون “�إ�رسائيل” طرفا ً فيها� ،رشط �أن تكون هذه االتفاقية �أو املعاهدة قد ن�صت
على �أنه يجوز لأي من طريف املنازعة �أن يحيل �أي منازعة تتعلق بتف�سري تلك املعاهدة
�أو تطبيقها �إىل حمكمة العدل الدولية ،ومثال ذلك املادة  9من اتفاقية منع جرمية الإبادة
اجلماعية واملعاقبة عليها والتي تن�ص على“ :تعر�ض على حمكمة العدل الدولية ،بنا ًء على
طلب �أي من الأطراف املتنازعة ،النزاعات التي تن�ش�أ بني الأطراف املتعاقدة ب�ش�أن تف�سري
�أو تطبيق �أو تنفيذ هذه االتفاقية ،مبا يف ذلك النزاعات املت�صلة مب�سئولية دولة ما عن �إبادة
جماعية �أو عن �أي من الأفعال الأخرى املذكورة يف املادة الثالثة”.26
	26اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها يف � ،1948/12/9أقرت وعر�ضت للتوقيع وللت�صديق
�أو لالن�ضمام بقرار اجلمعية العامة � 260ألف (د )3-امل�ؤرخ يف  ،1948/12/9تاريخ بدء النفاذ ،1951/1/12
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،انظرhttps://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm :
l
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وبالتايل تعد هذه املادة �أو � ّأي مادة �أخرى م�شابهة يف معاهدات �أخرى هي العن�رص
الرئي�سي يف تلك املعاهدة ب�رشطني؛ �أن تكون “�إ�رسائيل” طرفا ً فيها ،و �أن تكون غري
متحفظة على هذه املادة ،وبالتايل يعد ان�ضمامها لتلك املعاهدة هو قبول بوالية املحكمة
للنظر يف املنازعات ،وهذا مدخل منا�سب ملقا�ضاة “�إ�رسائيل” �أمام هذه املحكمة ،و�سيُعد
انت�صارا ً للفل�سطينني لو ح�صل ،وقد ي�ستفيدوا من ذلك يف ق�ضايا �أخرى �أمام حماكم
�أخرى مثل اجلنائية الدولية �أو غريها.

املبحث الثاين :ق�ضاء حمكمة العدل الدولية وكيفية
ا�ستفادة الفل�سطينيني منها:
			
بعد عر�ض النواحي النظرية اخلا�صة مبحكمة العدل الدولية وت�شكيلها ي�أتي هذا
املبحث ليتناول النواحي العملية ملحكمة العدل الدولية حيث يت�ضمن هذا املبحث مطلبني
اثنني هما:
املطلب الأول� :سوابق ق�ضائية ملحكمة العدل الدولية.
املطلب الثاين :كيفية ا�ستفادة الفل�سطينيني من حمكمة العدل الدولية.

املطلب الأول� :سوابق ق�ضائية ملحكمة العدل الدولية:
فيما يلي عر�ض لبع�ض الق�ضايا التي حكمت فيها حمكمة العدل الدولية من ق�ضايا
دولية ذات عالقة بتطبيق اتفاقيات معينة� ،أو املطالبة بتعوي�ضات وجرب الأ�رضار� ،أو
�أعطت فيها ر�أيا ً ا�ست�شاريا ً خا�صاً ،وهي مناذج عملية من ق�ضايا حقيقية عر�ضت بالفعل
على املحكمة تبني طريقة عملها وطبيعة الإجراءات وم�سارها ،ونوع الأحكام التي تق�ضي
بها ،وهي بالطبع تفيد كنماذج و�أمثلة ملا ميكن �أن تقوم به املحكمة بخ�صو�ص املو�ضوع
الفل�سطيني واالحتالل الإ�رسائيلي ،و�إىل �أي ح ّد ميكن اال�ستفادة من حكم املحكمة.
وقد اختار الباحث ثالث �سوابق ق�ضائية للتدليل على املمار�سة العملية لق�ضاء
املحكمة ،اثنتان منها مما مار�سته املحكمة من ق�ضاء والثالثة ر�أي ا�ست�شاري ،وقد
تعمد الباحث اختيار ق�ضايا ذات �شبه ولو قليل مع احلالة الفل�سطينية ،فالق�ضية
الأوىل ق�ضية �أن�شطة م�سلحة لدولة يف �أرا�ضي دولة �أخرى وفقا ً النتهاك �سافر مليثاق
الأمم املتحدة وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية ،والثانية ق�ضية تطبيق اتفاقية منع جرمية
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الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ،ملا لهاتني الق�ضيتني من فائدة على احلالة الفل�سطينية
فيما لو ح�صلت ،و�أما الر�أي اال�ست�شاري فذاك اخلا�ص بالآثار القانونية لبناء اجلدار يف
الأر�ض الفل�سطينية املحتلة .وال نن�سى �أن ن�شري �أي�ضا ً �إىل ق�ضية الن�شاطات الع�سكرية
يف نيكاراغوا واحلكم ال�صادر عن حمكمة العدل الدولية يف  ،1986/6/27ولكن لن نقوم
با�ستعرا�ضها و�سنقت�رص على الق�ضيتني �سالفتي الذكر والر�أي اال�ست�شاري ،كما ي�أتي:

املق�صد الأول :ق�ضية الأن�شطة امل�سلحة يف �أرا�ضي الكونغو �ض ّد �أوغندا:
�أوالً :الوقائع:
• يف � 1999/6/23أودعت جمهورية الكونغو الدميقراطية طلبا ً تقيم مبوجبه دعوى �ض ّد
�أوغندا ب�سبب �أعمال عدوان م�سلح ارتكبت ،يف انتهاك �سافر مليثاق الأمم املتحدة وميثاق
منظمة الوحدة الإفريقية.
• و�أودعت الكونغو يف طلبها ب�أن هذا العدوان امل�سلح انطوى على جملة �أمور منها :انتهاك
�سيادة جمهورية الكونغو و�سالمتها الإقليمية ،وانتهاكات للقانون الدويل الإن�ساين
الدويل ،وانتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان.
• والتم�ست الكونغو �ضمان وقف �أعمال العدوان املوجهة �ضدها ،وكذلك احل�صول على
تعوي�ض من �أوغندا عن جميع �أعمال النهب والتدمري و�سلب املمتلكات والأ�شخا�ص
وغريها من الأعمال غري امل�رشوعة ،و�أنها حتتفظ بحق يف تعيني مقدار ال�رضر الحقاً.
• وبناء عليه التم�ست الكونغو �إىل املحكمة �أن تقرر وتعلن �أن �أوغندا قد ارتكبت عمل
عدوان خمالفا ً للفقرة  4من املادة  2من ميثاق الأمم املتحدة ،و�أنها ترتكب انتهاكات
متكررة التفاقية جنيف ل�سنة  1949والربوتوكولني الإ�ضافيني ل�سنة ،1977
و�أنها ارتكبت �أي�ضا ً انتهاكات جماعية حلقوق الإن�سان خرقا ً لأب�سط قواعد القانون
العريف.
• ويف  2000/6/19قدمت الكونغو طلبا ً للإ�شارة بتدابري حتفظية ،وعقدت جل�سات
علنية ب�ش�أن التدابري التحفظية يف  26و ،2000/6/28و�أ�صدرت املحكمة �أمرها ب�أن على
الطرفني �أن مينعا ويكفا على الفور عن كل عمل قد مي�س بحقوق الطرف الآخر ،و�أن
يتخذا التدابري الالزمة لالمتثال جلميع التزاماتهما مبوجب القانون الدويل.
• ويف � 2001/4/21أودعت �أوغندا مذكرتها امل�ضادة ،والتي ت�ضمنت ثالثة طلبات
م�ضادة ،الأول يتعلق ب�أعمال عدوان مزعومة من قبل الكونغو ،والثاين يتعلق بهجمات
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على مبانٍ ديبلوما�سية �أوغندية ،والثالث يتعلق بانتهاكات مزعومة التفاق لو�ساكا
 ،Lusaka Agreementقامت بها الكونغو.
• ويف � 2003/1/29أذنت املحكمة جلمهورية الكونغو ب�أن تقدم مذكرة �إ�ضافية تتعلق
بالطلبات امل�ضادة التي قدمتها �أوغندا.
• وكانت املحكمة قد حددت يف البداية تاريخ  2003/11/10موعدا ً الفتتاح اجلل�سات،
لكنها �أجلت بطلب من الكونغو ،وعقدت جل�سات علنية ب�ش�أن جوهر الدعوى من � 11إىل
 ،2005/4/29ويف ختام اجلل�سات قدم الطرفان مالحظاتهم اخلتامية �إىل املحكمة.27
ثانياً :امل�سائل القانونية التي �أثريت �أمام املحكمة:
 .1بالن�سبة للكونغو فقد التم�ست �إىل املحكمة �أن تقرر وتعلن �أن �أوغندا قد انتهكت
املبادئ التالية:
• مبد�أ عدم ا�ستخدام القوة يف العالقات الدولية ،مبا يف ذلك حظر العدوان.
•	االلتزام بت�سوية النزاعات الدولية بالو�سائل ال�سلمية دون غريها ،لكفالة عدم تعري�ض
ال�سالم والأمن الدوليني والعدل للخطر.
•	احرتام �سيادة الدول وحقوق ال�شعوب يف تقرير م�صريها.
• مبد�أ عدم التدخل يف ال�ش�ؤون التي تكون من �صميم الوالية الداخلية للدول.
• مبد�أ القانون االتفاقي والعريف الذي يفر�ض التزاما ً باحرتام وكفالة حقوق الإن�سان
الأ�سا�سية.
• مبد�أ التمييز يف كل الأوقات بني الأهداف املدنية والع�سكرية.
 .2بالن�سبة لأوغندا فقد التم�ست من املحكمة �أن تقرر وتعلن وفقا ً للقانون الدويل
ما ي�أتي:
• عدم مقبولية طلبات الكونغو.
• ت�أييد الطلبات امل�ضادة التي قدمتها �أوغندا.
• حفظ م�س�ألة جرب الأ�رضار �إىل مرحلة الحقة من الدعوى.
27

تقرير حمكمة العدل الدولية� 1 ،آب� /أغ�سط�س  31–2005متوز /يوليو  ،2006اجلمعية العامة للأمم املتحدة،
 ،البنود  ،134–121نيويورك� ،2006 ،ص  ،44–33انظر:
الوثائق الر�سمية ،الدورة  ،61امللحق رقم ،4

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/reports/report_2005-2006.pdf
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ثالثاً :حكم املحكمة:
يف � 2005/12/19أ�صدرت املحكمة حكمها ،وتن�ص فقرة منطوق احلكم على
ما يلي:
• تق�ضي ب�أن جمهورية �أوغندا بقيامها ب�أن�شطة ع�سكرية �ض ّد جمهورية الكونغو
الدميقراطية يف �أرا�ضي هذه الأخرية ...قد انتهكت مبد�أ عدم ا�ستخدام القوة يف العالقات
الدولية ومبد�أ عدم التدخل.
• تق�ضي بقبول ادعاءات الكونغو املتعلقة بارتكاب �أوغندا انتهاكات اللتزاماتها مبوجب
القانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين يف �أثناء العمليات العدائية بني
القوات الع�سكرية الأوغندية والرواندية.
• تق�ضي ب�أن جمهورية �أوغندا قد انتهكت التزاماتها مبوجب القانون الدويل حلقوق
الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين ،ب�سلوك قواتها امل�سلحة التي ارتكبت �أعمال القتل
والتعذيب وغريها من �أ�شكال املعاملة الال �إن�سانية لل�سكان املدنيني الكونغوليني،
ودمرت القرى واملباين املدنية ،ومل تفرق بني الأهداف املدنية والع�سكرية.
• تق�ضي ب�أن جمهورية �أوغندا قد �أخلت بالتزاماتها جتاه الكونغو مبوجب القانون
الدويل ب�أعمال نهب املوارد الطبيعية الكونغولية و�سلبها وا�ستغاللها...
• تق�ضي ب�أن جمهورية �أوغندا يقع على عاتقها التزام �إزاء جمهورية الكونغو بجرب
الأ�رضار التي �أحلقتها بها.
• تقرر املحكمة ب�أنها تبت يف م�س�ألة اجلرب الواجب جلمهورية الكونغو يف حالة عدم اتفاق
الطرفني ،وحتتفظ لهذه الغاية بالإجراءات الالحقة يف الق�ضية.
ولكن يف املقابل فقد ق�ضت املحكمة ب�أن الكونغو قد انتهكت االلتزامات الواجبة عليها
�إزاء �أوغندا مبوجب اتفاقية فيينا للعالقات الديبلوما�سية Vienna Convention on
 Diplomatic Relationsل�سنة  1961ب�سلوك قواتها امل�سلحة التي هاجمت ال�سفارة
الأوغندية يف كين�شا�سا ،و�أ�ساءت معاملة الديبلوما�سيني الأوغنديني وغريهم من
الأفراد مببنى ال�سفارة. ...
• وتق�ضي املحكمة ب�أن جمهورية الكونغو يقع على عاتقها التزام �إزاء �أوغندا بجرب
الأ�رضار التي �أحلقتها بها.
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رابعاً :مالحظات ختامية:
 .1من الالفت هنا يف هذه الق�ضية �أنها ا�ستندت ملواد من ميثاق الأمم املتحدة والقانون
الدويل العريف ،والقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،واتفاقيات جنيف ،وهذا بحد ذاته يكفي
لإقامة �سند الدعوى �ض ّد “�إ�رسائيل” ،دون احلاجة للجوء لالتفاقيات التي وقعت عليها
“�إ�رسائيل” هي والدول العربية معاً ،مثل اتفاقية الإبادة اجلماعية ،ليتم م�ساءلتها وفقا ً
ملا تعهدت به ،فلن يحتاج الأمر �إىل ذلك.
 .2ق�ضت املحكمة �أن على الطرفني االتفاق على التعوي�ضات جلرب الأ�رضار التي
حلقت بكل منهما ،و�إال فاملحكمة حتتفظ لنف�سها بحق تقدير الأ�رضار يف حال ف�شل
الطرفني بتحقيق ذلك ،وهي بهذا تعطي فر�صة للتوافق بني البلدين �أو الرتا�ضي ب�ش�أن
التعوي�ضات و�إال فمن حقّ املحكمة تقدير الأ�رضار .وهذا يعني �أن يتوقع الفل�سطينون
�أن تطالب “�إ�رسائيل” من املحكمة �أن حتكم بتعوي�ض وجرب �أ�رضار هي �أي�ضا ً على
بع�ض الأ�رضار التي �أ�صابتهم ،وهذا يعني �أن املحكمة قد تطالب الفل�سطينيني بتعوي�ض
الإ�رسائيلني وجرب بع�ض الأ�رضار ،ومع �أن الفارق يف اخل�سائر كبري بني الطرفني �إال �أن
املحكمة قد تطالب الطرفني بالتفاهم على تقدير الأ�رضار ،و�إال �ستتدخل وتق�ضي بذلك،
وعليه فعلى الفل�سطينيني درا�سة جدوى هذه الطريقة من خالل �إدراكهم للحد الأق�صى
الذي ميكن �أن تقدمه لهم.
 .3قبول جممل ادعاءات طرف ال تعني بال�رضورة رف�ض ادعاءات الطرف الآخر ،فقد
تقع بع�ض الأخطاء �أو االنتهاكات من الطرف املعتدى عليه كردة فعل على االعتداء ،ترتب
عليه عقوبات �أو املطالبة بتعوي�ضات مقابل ما قام به ،على الرغم من �أنه املعتدى عليه
�أوالً؛ ف�إذا كنت طرفا ً معتدى عليه �أوالً ولكنك حني دفاعك عن نف�سك وقعت منك بع�ض
التجاوزات ،فعليك �أن تتوقع �أي�ضا ً �أن حتكم املحكمة عليك بجرب الأ�رضار للطرف الآخر
عن تلك التجاوزات.
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املق�صد الثاين :ق�ضية تطبيق اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة
عليها (البو�سنة والهر�سك �ض ّد �رصبيا واجلبل الأ�سود):28
		
�أوالً :الوقائع:
• يف � ،1993/3/20أودعت جمهورية البو�سنة والهر�سك طلبا ً تقيم به دعوى على �رصبيا
واجلبل الأ�سود (املعروفة �آنذاك با�سم جمهورية يوغ�سالفيا االحتادية) ب�ش�أن نزاع
يتعلق بانتهاكات مزعومة التفاقية منع الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ،التي اعتمدتها
اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف  ،1948/12/9وا�ستندت البو�سنة والهر�سك �إىل املادة 9
من اتفاقية الإبادة اجلماعية لإقامة اخت�صا�ص املحكمة.
• ويف طلبها ،التم�ست البو�سنة والهر�سك من املحكمة �أن تقرر وتعلن �أن �رصبيا
واجلبل الأ�سود “قد قتلت مواطنني من البو�سنة والهر�سك ،وتعمدت قتلهم وجرحهم،
واغت�صبتهم ،ونهبتهم ،وعذبتهم ،واختطفتهم ،واحتجزتهم ب�صورة غري قانونية
ّ
تكف فورا ً عن هذه
و�أبادتهم” وذلك عن طريق عمالئها ووكالئها ،و�أن عليها �أن
املمار�سة امل�سماة بالتطهري العرقي و�أن تدفع تعوي�ضات.
• ويف � ،1993/6/27أودعت البو�سنة والهر�سك طلبا ً ثانيا ً للإ�شارة بتدابري حتفظية.
• و�أودعت مذكرة البو�سنة والهر�سك يف غ�ضون الأجل املمدد لغاية  ،1995/4/15كما
�أودعت �رصبيا واجلبل الأ�سود مذكرتها امل�ضادة يف .1995/6/26
• ويف  ،1996/7/11نطقت املحكمة بحكمها ب�ش�أن الدفوع االبتدائية ،ورف�ضت مبقت�ضاه
الدفوع التي قدمتها �رصبيا واجلبل الأ�سود ،وخل�صت �أن لها اخت�صا�صا ً بالنظر يف
الق�ضية.
• ويف  ،1997/7/22قدمت �رصبيا واجلبل الأ�سود طلبات م�ضادة التم�ست فيها من
املحكمة �أن تقرر وتعلن �أن “البو�سنة والهر�سك م�سئولة عن �أعمال الإبادة اجلماعية
املرتكبة �ض ّد ال�رصب يف البو�سنة والهر�سك”.29
28

وجتدر الإ�شارة هنا ب�أن هناك ق�ضية �أخرى م�شابهة رفعتها كرواتيا �ض ّد �رصبيا يف  1999/7/2ب�ش�أن تطبيق
اتفاقية الإبادة اجلماعية ،وتتهم فيها كرواتيا �رصبيا بارتكاب �إبادة جماعية �ض ّد الكروات يف �رصبيا وتطالب
بتعوي�ضات.

29

تقرير حمكمة العدل الدولية� 1 ،آب� /أغ�سط�س  31–2006متوز /يوليو  ،2007اجلمعية العامة للأمم املتحدة،
 ،البنود  ،109–94نيويورك � ،2006ص  ،34–24انظر:
الوثائق الر�سمية ،الدورة  ،62امللحق رقم ،4

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/reports/report_2006-2007.pdf
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ثانياً :امل�سائل القانونية التي �أثريت �أمام املحكمة:
عقدت جل�سات علنية ب�ش�أن جوهر الدعوى من � 2006/2/27إىل  ،2006/5/9ويف ختام
تلك اجلل�سات قدم الطرفان االلتما�سات اخلتامية التالية �إىل املحكمة.
 .1بالن�سبة جلمهورية البو�سنة والهر�سك :فقد طلبت البو�سنة والهر�سك من املحكمة
�أن تقرر وتعلن �أن �رصبيا واجلبل الأ�سود قد انتهكت و�أخلت بالتزاماتها مبوجب اتفاقية
الإبادة اجلماعية.
• و�أن عليها �أن تتخذ �إجراءات ل�ضمان االمتثال التام مبعاقبة �أعمال الإبادة اجلماعية.
• وحتيل الأفراد املتهمني �إىل املحكمة اجلنائية الدولية ليوغ�سالفيا ال�سابقة.
• وكذلك عليها �أن جترب ال�رضر وتدفع تعوي�ضات كاملة �إىل البو�سنة والهر�سك عن
الأ�رضار واخل�سائر.
• و�أن تقدم �ضمانات تكفل عدم تكرار الأعمال غري امل�رشوعة امل�شتكى منها.
 .2بالن�سبة ل�رصبيا واجلبل الأ�سود� :أما �رصبيا واجلبل الأ�سود فقد طلبت من
املحكمة �أن تقرر وتعلن:
• �أن هذه املحكمة لي�س لها اخت�صا�ص.
• و�إذا قررت املحكمة �أن لها اخت�صا�ص �أن تقرر وتعلن �أن طلبات البو�سنة والهر�سك
ال�سابقة مرفو�ضة لأنها تفتقر �إىل �أ�سا�س يف القانون �أو يف الواقع.
ثالثاً :قرار املحكمة:
ويف � ،2007/2/26أ�صدرت املحكمة حكمها يف الق�ضية ،وتن�ص فقرة املنطوق من
احلكم على ما يلي:
 .1ترف�ض الدفوع ب�ش�أن اخت�صا�ص املحكمة وت�ؤكد �أن لها مبوجب املادة التا�سعة
من اتفاقية الإبادة اجلماعية اخت�صا�صا ً للبت يف النزاع الذي عر�ضته جمهورية البو�سنة
والهر�سك يف .1993/3/20
 .2ت�ستنتج ب�أن �رصبيا مل ترتكب جرمية الإبادة اجلماعية عن طريق �أجهزتها �أو عن
طريق �أ�شخا�ص ترتتب عن ت�رصفاتهم م�س�ؤوليتها مبوجب القانون الدويل العريف انتهاكا ً
اللتزاماتها مبوجب اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية.
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 .3ت�ستنتج �أن �رصبيا مل تت�آمر الرتكاب جرمية الإبادة اجلماعية ومل حتر�ض على
ارتكابها انتهاكا ً اللتزاماتها مبوجب اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية.
 .4ت�ستنتج �أن �رصبيا مل تكن �رشيكة يف ارتكاب جرمية الإبادة اجلماعية انتهاكا ً
اللتزاماتها مبوجب اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية.
 .5ت�ستنتج �أن �رصبيا انتهكت االلتزام مبنع الإبادة اجلماعية ،مبوجب اتفاقية منع
جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ،فيما ال يتعلق بالإبادة اجلماعية التي وقعت يف
�رسيربينيت�سا [ ]Srebrenicaيف متوز /يوليو .1995
 .6ت�ستنتج �أن �رصبيا قد انتهكت التزاماتها مبوجب اتفاقية الإبادة اجلماعية بعدم
ت�سليمها راتكو مالديت�ش [ ]Ratko Mladicالذي �صدر يف حقه قرار اتهام بالإبادة
اجلماعية وامل�شاركة يف الإبادة اجلماعية ،للمحاكمة �أمام املحكمة اجلنائية الدولية
ليوغ�سالفيا ال�سابقة ،وبالتايل ف�إنها مل تتعاون تعاونا ً تاما ً مع تلك املحكمة.
 .7ت�ستنتج ب�أن �رصبيا قد انتهكت التزاماتها باالمتثال للتدابري التحفظية التي �أمرت
بها املحكمة.
 .8تق�ضي ب�أن تتخذ �رصبيا فورا ً �إجراءات فعلية ل�ضمان االمتثال التام اللتزاماتها
مبوجب اتفاقية جرمية الإبادة اجلماعية ،وت�سليم الأفراد املتهمني بالإبادة اجلماعية
للمحاكمة �أمام املحكمة اجلنائية الدولية ليوغ�سالفيا ال�سابقة.30
 .9ت�ستنتج �أنه فيما يتعلق ب�إخالل �رصبيا بالتزاماتها امل�شار �إليها يف الفقرتني
الفرعيتني ( )5و(� )7أعاله ،ت�شكل ا�ستنتاجات املحكمة يف تلك الفقرات تر�ضية مالئمة،
و�أنه لي�س من املالئم يف هذه الق�ضية الأمر بدفع تعوي�ض �أو �إ�صدار توجيه فيما
يتعلق باالنتهاك امل�شار �إليه يف الفقرة الفرعية ( )5بتقدمي ت�أكيدات و�ضمانات بعدم
التكرار.31

30

جتدر الإ�شارة هنا �أن جمل�س الأمن قد �أ�صدر قراره رقم  808يف  1993/2/22ب�إن�شاء حمكمة دولية جنائية
ملحاكمة الأ�شخا�ص املتهمني بارتكاب انتهاكات خطرية حلقوق الإن�سان يف �إقليم يوغ�سالفيا ال�سابقة منذ
�سنة .1991

31

تقرير حمكمة العدل الدولية� 1 ،آب� /أغ�سط�س  31–2006متوز /يوليو .2007
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رابعاً :مالحظات ختامية:
 .1جاء قرار املحكمة خميبا ً للآمال حيث ا�ستنتجت �أن �رصبيا مل ترتكـب جرميـة
الإبـادة اجلماعيـة ،عـن طريـق �أجهزتها ،و�أنها مل تت�آمر الرتكاب جرمية الإبادة اجلماعية
ومل حتـر�ض علـيها ،ومل تكــن �شــريكة يف ارتكــابها ،ولكنها ا�ستنتجت �أن �رصبيا انتهكت
االلتزام مبنـع الإبـادة اجلماعيـة ،و�أنها انتهكت التزامها مبوجـب اتفاقيـة منـع جرميـة
الإبـادة اجلماعيـة واملعاقبــة عليهــا بعــدم تــ�سليمها راتكــو مالديــت�ش ،الــذي �صــدر يف
حقــه قــرار اتهــام بالإبــادة اجلماعية وامل�شاركة يف الإبادة اجلماعية ،للمحاكمة �أمام
املحكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليوغو�سـالفيا ال�سابقة ،وبالتايل ف�إنها مل تتعاون تعاونا ً تاما ً مع
تلك املحكمة ،وبالتايل مل تدن �رصبيا �سوى ب�أنها مل متنع الإبادة و�أنها مل ت�سلم املتهمني.
 .2الذي يخفف من حدة هذا الإحباط �أن جمل�س الأمن كان قد �شكل حمكمة دولية
خا�صة ملحاكمة الأ�شخا�ص املتهمني بارتكاب انتهاكات خطرية حلقوق الإن�سان يف �إقليم
يوغ�سالفيا ال�سابقة منذ �سنة  ،1991وبالفعل فقد وجهت املحكمة االتهام لنحو 161
�شخ�صا ً عن االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل الإن�ساين ،حيث انتهت املحكمة من
املداوالت لـ  154متهماً ،وما زالت املداوالت جارية بحق � 7آخرين (يف �آب� /أغ�سط�س.)2017
مت االنتهاء من مداوالتهم فهم ما بني من يق�ضي فرتة عقوبة �سجنه �أو ّ
�أما الذين ّ
مت تربئته
�أو من توفى �أو �أنهى فرتة عقوبته� ،أو ينتظر �إعادة املحاكمة .32وبر�أي الدكتور امليداين
ف�إن ت�أ�سي�س املحكمة اجلنائية الدولية ليوغ�سالفيا ال�سابقة �سنة  ،1993والتي بد�أت
عملها �سنة  ،1994يعك�س االهتمام املتزايد الذي �أبداه املجتمع الدويل مبحاكمة جمرمي
حرب يوغ�سالفيا ال�سابقة وامل�س�ؤولني عن �أعمال التطهري العرقي والإبادة اجلماعية.33
 .3من الالفت واملثري يف هذه الق�ضية ب�أنه وبالرغم من ب�شاعة اجلرائم التي وقعت يف
البو�سنة والهر�سك كما يعرف العامل كله وكما �أقرت املحكمة نف�سها بذلك ،وعلى الرغم
من طول فرتة املحاكمة التي ا�ستمرت  14عاماً� ،إال �أن املحكمة مل ت�أمر �رصبيا بدفع
تعوي�ضات للبو�سنة والهر�سك �أو حتى �إ�صدار توجيه بتقدمي �ضمانات بعدم التكرار،
	32انظر :املوقع الر�سمي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغ�سالفيا ال�سابقة ،الأرقام الرئي�سية للحاالت �أمام املحكمة،
�آخر حتديث يف  ،2017/8/1يفhttp://www.icty.org/en/cases/key-figures-cases :
33

حممد �أمني امليداين ،درا�سات يف احلماية الدولية حلقوق الإن�سان� ،ص .64
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مما يثري الت�سا�ؤل حول جدوى هذه الآلية للمقا�ضاة الدولية ،ويزيد من ال�شكوك حول
قدرة املحكمة على حتقيق الردع للدول املعتدية والتي ترتكب �أب�شع اجلرائم الدولية من
مثل الإبادة اجلماعية!؟ وبر�أي الباحث ،ب�أنه بدون �إلزام �رصبيا بدفع تعوي�ضات كبرية
للبو�سنة والهر�سك ولأهايل ال�ضحايا وللمت�رضرين ،فما فائدة التوجه ملحكمة العدل
الدولية لت�أتي بقرار �ضعيف ومفرغ من حمتواه ،مما يزيد من القناعة بتفوق املحاكم
اجلنائية الدولية يف حتقيق الردع حيث �أنها حتاكم الأ�شخا�ص الطبيعني ولي�س الدول،
والذي �سيكون �أكرث ردعا ً للمجرمني حني ي�ستقر يف نفو�سهم ب�أنهم �سيحاكمون على
جرائمهم يوما ً ما ،ويتعزز هذا االجتاه بوجود املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة والذي
�سيتم تناولها يف الف�صل التايل.

املق�صد الثالث :الر�أي اال�ست�شاري اخلا�ص بالآثار القانونية لبناء اجلدار يف
الأر�ض الفل�سطينية املحتلة �سنة :1967
		
�أوالً :الوقائع:
يف دورتها العا�رشة الطارئة تبنت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يوم  2003/12/8قرارا ً
يطلب من حمكمة العدل الدولية ر�أيا ً ا�ست�شاريا ً بخ�صو�ص ال�س�ؤال الآتي:
ما هي الآثار القانونية الناجمة عن بناء اجلدار الذي تقيمه �إ�رسائيل ،ال�سلطة
القائمة باالحتالل ،يف الإقليم الفل�سطيني املحتل ،مبا يف ذلك القد�س ال�رشقية وما
حولها كما هو مذكور يف تقرير ال�سكرتري العام ،مع الأخذ يف االعتبار قواعد
ومبادئ القانون الدويل ،مبا فيها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ،وقرارات
جمل�س الأمن واجلمعية العامة ذات ال�صلة34؟

ثانياً :امل�سائل القانونية التي �أثارها الر�أي اال�ست�شاري:
�أثار الر�أي اال�ست�شاري للمحكمة بخ�صو�ص اجلدار العديد من امل�سائل القانونية منها
ما ي�أتي:

34

تقرير املقرر اخلا�ص املعني بحالة حقوق الإن�سان يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة منذ �سنة  ،1967ريت�شارد
فولك ،حالة حقوق الإن�سان يف فل�سطني والأرا�ضي العربية املحتلة الأخرى ،جمل�س حقوق الإن�سان ،اجلمعية
العامة للأمم املتحدة ،الدورة  ،25البنود  7و� ،21–10ص .6
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 .1احلجج التي قدمت �ض ّد اخت�صا�ص املحكمة ب�إعطاء الر�أي اال�ست�شاري:35
من املعلوم �أن حمكمة العدل الدولية تعطي �آرا ًء ا�ست�شارية �إذا �صدر الطلب من جهاز
له �صفة طلب ذلك الر�أي ،36وب�رشط �أن يتعلق الأمر مب�س�ألة قانونية.37
وقد ّ
مت تقدمي العديد من احلجج من قبل “�إ�رسائيل” �ض ّد اخت�صا�ص املحكمة ب�إعطاء
الر�أي اال�ست�شاري ،منها:
�أ� .أن اجلمعية العامة قد جتاوزت �سلطتها يف طلب الر�أي اال�ست�شاري لأن امل�س�ألة
تتعلق بحفظ ال�سالم والأمن الدويل وهما م�س�ؤولية جمل�س الأمن ،املادة  24من ميثاق
الأمم املتحدة.
وقد وجدت املحكمة �أن جمل�س الأمن �إذا كان �صاحب امل�س�ؤولية الرئي�سية فهو لي�س
�صاحب امل�س�ؤولية الوحيدة �أو املانعة� ،إذ للجمعية العامة اخت�صا�صها يف هذا املجال،
املادة  14من امليثاق.
ب� .أن اال�ستناد �إىل قرار االحتاد من �أجل ال�سلم 38لعقد الدورة اال�ستثنائية للجمعية
العامة التي تبنت فيها طلب الر�أي اال�ست�شاري غري �سليم ،ذلك �أن جمل�س الأمن مل يتم
طرح قرار �أمامه ليطلب ر�أيا ً ا�ست�شارياً.

35
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 ،البنود  ،246–237نيويورك� ،2006 ،ص  ،72انظر:
الوثائق الر�سمية ،الدورة  ،61امللحق رقم ،4

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/reports/report_2003-2004

	36الأجهزة امل�سموح لها بذلك هي :جمل�س الأمن ،واجلمعية العامة ،و�أجهزة الأمم املتحدة الأخرى ،و� ّأي وكالة
متخ�ص�صة ت�سمح لها اجلمعية بذلك.
37

38

مع مراعاة �أنه عدا اجلمعية العامة وجمل�س الأمن ،يجب �أن تكون امل�س�ألة القانونية تدخل يف �إطار االخت�صا�صات
املمنوحة للجهاز� ،أو املنظمة طالبة الر�أي اال�ست�شاري� ،أما اجلمعية العامة وجمل�س الأمن فيمكن �أن يطلبا ر�أيا ً
ا�ست�شاريا ً حول � ّأي م�س�ألة قانونية.

وهو قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم  ،377الذي ين�ص على �أنه يف � ّأي حالة يخفق فيها جمل�س الأمن،
ب�سبب عدم توفر الإجماع بني �أع�ضائه اخلم�سة دائمي الع�ضوية ،يف الت�رصف كما هو مطلوب للحفاظ على
الأمن وال�سلم الدوليني ،ميكن للجمعية العامة �أن تبحث امل�س�ألة ب�رسعة وقد ت�صدر �أي تو�صيات تراها
�رضورية من �أجل ا�ستعادة الأمن وال�سلم الدوليني .و�إذا مل يحدث هذا يف وقت انعقاد جل�سة اجلمعية العامة،
ميكن عقد جل�سة طارئة وفق �آلية اجلل�سة اخلا�صة الطارئة .وقد �صدر القرار يف  ،1950/11/3بعد  14يوما ً من
النقا�شات يف اجلمعية العامة ،وكانت نتيجة الت�صويت عليه  52مع و� 5ض ّد .انظر :موقع املركز العربي للرتبية
على القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان ،انظر:

https://www.acihl.org/articles.htm?article_id=29
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وقد وجدت املحكمة �أن جمل�س الأمن مل ي�ستطع يف � 2003/10/14أن يتبنى م�رشوع
قرار ب�سبب حقّ النق�ض الذي ا�ستخدمته الواليات املتحدة ،وبالتايل ميكن للجمعية العامة
�أن تتبنى مثل هذا القرار ،مبا يف ذلك طلب ر�أي ا�ست�شاري بخ�صو�صه.
ج� .أن طلب الر�أي اال�ست�شاري ال�صادر عن اجلمعية العامة مل ين�صب على م�س�ألة
قانونية وفقا ً للمادة  1/96من امليثاق ،واملادة  65من النظام الأ�سا�سي.
وقد ردت املحكمة على ذلك ب�أن ال�س�ؤال املطروح ذو طبيعة قانونية ويتعلق بالآثار
القانونية التي جنمت عن موقف واقعي هو بناء اجلدار.
د� .أن ال�س�ؤال املطروح �أمام املحكمة يتعلق بنزاع بني “�إ�رسائيل” وفل�سطني ،ومل
توافق بخ�صو�صه “�إ�رسائيل” على ممار�سة املحكمة الخت�صا�صها.
وقد ردت املحكمة على ذلك ب�أن ا�شرتاط موافقة الدولة هو �أمر �رضوري ،و�أن ذلك ال
ينطبق يف حالة الر�أي اال�ست�شاري.
هـ� .أن �إعطاء الر�أي اال�ست�شاري يعوق التو�صل �إىل ح ّل �سيا�سي عن طريق التفاو�ض
للنزاع الإ�رسائيلي  -الفل�سطيني.
وقد ردت املحكمة هذه احلجة ،لأن ر�أي املحكمة ميكن �أن ي�ساعد على حتقيق
املفاو�ضات لغاياتها.
و� .أن املحكمة عليها �أن ترف�ض ممار�سة اخت�صا�صها لأنه ال يوجد حتت ب�رصها
الوقائع والأدلة الالزمة للتو�صل �إىل ر�أي بخ�صو�ص ال�س�ؤال املطلوب منها.
وقد رف�ضت املحكمة �أي�ضا ً هذه احلجة وقالت �إن �أمامها وحتت ب�رصها معلومات
كافية لإعطاء الر�أي اال�ست�شاري.
ز .تقول “�إ�رسائيل” �إن فل�سطني امل�س�ؤولة عن �أعمال العنف �ض ّد “�إ�رسائيل”
و�سكانها ،والتي يهدف اجلدار �إىل تالفيها ،ال ميكن �أن تطلب من املحكمة �أن تقرر عالجا ً
خلطئها بالتطبيق لقاعدة “ال يجوز لل�شخ�ص �أن ي�ستفيد من خطئه”.
وقد رف�ضت املحكمة هذه احلجة لأن الر�أي اال�ست�شاري طلبته اجلمعية العامة ولي�س
موجها ً �إىل � ّأي دولة �أو كائن ما.39
39
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 .2قواعد ومبادئ القانون الدويل اخلا�صة بالإجراءات التي اتخذتها “�إ�رسائيل”:
تتمثل هذه القواعد واملبادئ كما وردت يف الر�أي اال�ست�شاري يف الآتي:
�أ .عدم م�رشوعية �ض ّم الأرا�ضي بالقوة �أو عن طريق التهديد بها:
ا�ستنادا ً �إىل املادة  4/2من ميثاق الأمم املتحدة والقرار  265اخلا�ص ب�إعالن مبادئ
القانون الدويل اخلا�صة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول ل�سنة � ،1970أكدت املحكمة
�أن املبادئ اخلا�صة با�ستخدام القوة ي�رسي �أي�ضا ً على عدم م�رشوعية اكت�ساب الأرا�ضي
عن طريق ا�ستخدام القوة �أو التهديد بها.40
بّ .
حق تقرير امل�صري:
�أكدت املحكمة على حقّ تقرير امل�صري الوارد يف ميثاق الأمم املتحدة ،والقرار 2625

ل�سنة  ،1970والعهدين الدوليني للحقول املدنية وال�سيا�سية وللحقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية.41
ج .مدى انطباق قواعد القانون الدويل الإن�ساين على الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة �سنة :1967

قالت املحكمة �إن لوائح الهاي امللحقة باتفاقية الهاي الرابعة ل�سنة  1907تع ُّد جزءا ً

من القانون العريف.

وبخ�صو�ص اتفاقية جنيف الرابعة ل�سنة  1949ترى “�إ�رسائيل” —على خالف
الغالبية ال�ساحقة من الدول— عدم انطباقها على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ل�سببني:
 .1عدم وجود اعرتاف بال�سيادة على ال�ضفة الغربية وقطاع غزة قبل �ض ّم ال�ضفة
بوا�سطة الأردن وحكم م�رص للقطاع.
� .2أنها ال ت�شكل �إقليما ً لأحد الأطراف املتعاقدة كما تتطلب ذلك االتفاقية.
ومل توافق املحكمة على ذلك ،لأ�سباب عديدة ،هي:
� .1أن “�إ�رسائيل” والأردن �صدقتا على االتفاقية دون � ّأي حتفظات ذات �صلة بهذه
امل�س�ألة.
	40املرجع نف�سه� ،ص .75
	41املرجع نف�سه.
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� .2أن فل�سطني تعهدت من جانب واحد يف  ،1982/6/7بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة.
� .3أن املادة  2امل�شرتكة التفاقيات جنيف الرابعة ل�سنة  1949تن�ص على انطباقها على كل
حاالت احلرب املعلنة �أو � ّأي نزاع م�سلح �آخر ين�ش�أ بني طرفني �أو �أكرث من الأطراف
املتعاقدة ،حتى ولو مل يعرتف �أحدهم بحالة احلرب ،وعلى انطباقها على كل حاالت
االحتالل اجلزئي �أو الكلي لإقليم تابع لأحد الأطراف ال�سامية املتعاقدة حتى ولو مل
يواجه هذا االحتالل مقاومة م�سلحة ،الأمر الذي يدل على انطباقها على �أي �إقليم
حمتل.42
د .انطباق العهدين الدوليني للحقوق املدنية وال�سيا�سية ،واحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ل�سنة  1966على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
�سنة :1967
قالت “�إ�رسائيل” بعدم انطباق هذين العهدين يف تلك الأرا�ضي لأن معاهدات حقوق
الإن�سان املق�صود منها حماية املواطنني �ض ّد حكومتهم يف وقت ال�سلم.
وقد رف�ضت املحكمة ذلك وقالت بانطباق العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية على
الأقاليم املحتلة ،وخارج �إقليم الدولة القائمة باالحتالل ا�ستنادا ً �إىل الأعمال التح�ضريية
للعهد ،كذلك ا�ستندت املحكمة �إىل ت�أكيد جلنة حقوق الإن�سان انطباق العهد على الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة �سنة .1967
هـ .عدم �رشعية امل�ستوطنات الإ�رسائيلية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
�سنة :1967
االحتالل بطبيعته م�ؤقت ،لأنه ي�شكل واقعة غري م�رشوعة دوليا ً يجب و�ضع نهاية
�رسيعة لها ،لذلك ال يجوز �إقامة م�ستوطنات يف الأرا�ضي املحتلة �سنة � ،1967أو نقل
�سكان �إليها ،يف هذا اخل�صو�ص تن�ص املادة  6/49من اتفاقية جنيف الرابعة ل�سنة ،1949
�أن “على �سلطة االحتالل �أال تنقل �أجزاء من �سكانها املدنيني �إىل الإقليم الذي حتتله”،
وا�ستنادا ً �إىل قرارات جمل�س الأمن �أرقام 446 :و 452ل�سنة  ،1979و 465ل�سنة ،1980
انتهت املحكمة �إىل عدم �رشعية امل�ستوطنات التي �أقامتها “�إ�رسائيل” يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة �سنة .1967
	42املرجع نف�سه.
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و .عدم �رشعية بناء اجلدار:
ملا كان اجلدار الذي تقيمه “�إ�رسائيل” يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة ،1967
ف�إنه بال �ش ّك غري م�رشوع لأنه يرتتب عليه فر�ض �أمر واقع وت�أبيد االحتالل وا�ستمراره،
الأمر الذي ميكن اعتباره من قبيل ال�ضم الواقعي للإقليم املحتل ،وال �ش ّك �أن ذلك
يعوق ممار�سة ال�شعب الفل�سطيني حلقه يف تقرير امل�صري وي�شكل بالتايل انتهاكا ً لهذا
احلق.43
ز .بناء اجلدار ال ميكن اعتباره م�رشوعا ً بالتطبيق حلق الدفاع ال�رشعي �أو
حلالة ال�رضورة:
ذهبت “�إ�رسائيل” �إىل �أن بناء اجلدار يتفق واملادة  51من ميثاق الأمم املتحدة التي
تن�ص على احلق الطبيعي لكل دولة يف الدفاع ال�رشعي ،وكذلك قراري جمل�س الأمن
رقم  ،1368و 1373ل�سنة  2001اللذان ن�صا على الدفاع ال�رشعي� ،ض ّد “الهجمات
الإرهابية” ،ويت�ضمن ذلك —من باب �أوىل— حقها يف ا�ستخدام الإجراءات الق�رسية لهذا
الغر�ض.
وقد رف�ضت املحكمة هذه احلجة �أي�ضاً ،قائلة �إن املادة  51تن�ص على الدفاع ال�رشعي
يف حالة الهجوم امل�سلح من دولة �ض ّد دولة �أخرى ،بينما الأفعال التي ت�ستند �إليها
“�إ�رسائيل” لتربير بناء اجلدار م�صدرها نابع من داخل الأرا�ضي التي حتتلها ولي�س
من خارجها ،لذلك ر�أت املحكمة �أن املادة  51من امليثاق ال ميكن اال�ستناد �إليها يف هذا
اخل�صو�ص.
كذلك انتهت املحكمة �إىل �أن �رشوط تطبيق حالة ال�رضورة ك�سبب مانع للم�س�ؤولية
غري متوافرة يف هذه احلالة.
لكل الأ�سباب ال�سابق ذكرها انتهت املحكمة �إىل �أن بناء اجلدار يخالف القانون الدويل.44

	43املرجع نف�سه� ،ص .76
44
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 .3الآثار القانونية الناجمة عن بناء اجلدار:
ق�سمت املحكمة هذه الآثار �إىل نوعني:
�أ .بالن�سبة لـ“�إ�رسائيل”:
�أكدت املحكمة �أنه ملا كانت “�إ�رسائيل” قامت ببناء اجلدار بطريقة غري م�رشوعة ،ف�إن
ذلك يرتب م�س�ؤولية تلك الدولة وفقا ً للقانون الدويل ،وتتمثل �آثار ذلك بالن�سبة لتلك
الدولة يف:
	.1احرتام حقّ ال�شعب الفل�سطيني يف تقريره م�صريه ،واحرتام االلتزامات املقررة وفقا ً
للقانون الدويل الإن�ساين وقانون حقوق الإن�سان.
 .2و�ضع نهاية النتهاك التزاماتها الدولية الناجمة عن بناء اجلدار ،وبالتايل هدم الأجزاء
املوجودة منه داخل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة .1967
 .3تعوي�ض الأ�شخا�ص الطبيعيني والقانونيني الذين �أ�صابهم �رضر من جراء بناء
اجلدار.45
ب .بالن�سبة للدول الأخرى:
ت�ؤكد املحكمة على �أن خمالفات “�إ�رسائيل” تدخل يف اهتمامات الدول الأخرى لأنها
من قبيل االلتزامات التي ت�رسي جتاه الكافة ،وذكرت �أن من بني هذه االلتزامات حقّ
تقرير امل�صري ،وبع�ض التزامات القانون الدويل الإن�ساين ،لذلك قالت املحكمة �أن على
الدول الأخرى االلتزامات الآتية:
.1
.2
.3
.4
.5

عدم االعرتاف بالو�ضع القانوين الناجم عن بناء اجلدار.
عدم تقدمي � ّأي م�ساعدة للإبقاء على ذلك.
�إنهاء �أي عوائق تقف يف �سبيل ممار�سة ال�شعب الفل�سطيني حلقه يف تقرير امل�صري.
على الدول الأطراف يف اتفاقية جنيف الرابعة �أن تكفل احرتام “�إ�رسائيل” لن�صو�صها.
قررت املحكمة �أن على الأمم املتحدة ،خ�صو�صا ً جمل�س الأمن واجلمعية العامة اتخاذ
�أي عمل لإنهاء الو�ضع غري القانوين الناجم عن بناء اجلدار �أخذا ً يف االعتبار هذا الر�أي
اال�ست�شاري.46

45
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ثالثا ً :مالحظات ختامية:
 .1هذا القرار جاء بنا ًء على طلب فتوى املحكمة من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة،
وهو ب�صفته هذه لي�س له �صفة الإلزام ،بل فقط �إعطاء الر�أي القانوين ،ولكن على الرغم
من ذلك فهو �أقر باحلق الفل�سطيني ،ودان “�إ�رسائيل” واتهمها بانتهاك القانون الدويل
ببناء اجلدار.
 .2القول ب�أن �أي �إجراء �سلمي يعوق املفاو�ضات اخلا�صة بحل النزاع العربي
الإ�رسائيلي هو قول غري �سليم ،كما �أفاد بذلك الر�أي اال�ست�شاري للمحكمة.
 .3من الوا�ضح جدا ً تقاع�س الأمم املتحدة عن اتخاذ ما يجب من خطوات عملية على
الأر�ض وفقا ً للر�أي اال�ست�شاري للمحكمة بالطلب من الأمم املتحدة اتخاذ �أي عمل لإنهاء
الو�ضع غري القانوين ومواجهة الآثار غري امل�رشوعة الناجمة عن بناء اجلدار.
� .4إن القرار وبالرغم من �أنه يخت�ص بق�ضية اجلدار �إال �أنه احتوى على العديد من
الردود على ادعاءات “�إ�رسائيل” الباطلة ،وقام بت�أكيد التو�صيف القانوين للأو�ضاع يف
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة  ،1967من عدم �رشعية �ض ّم الأرا�ضي بالقوة وعدم
�رشعية امل�ستوطنات ،وانطباق اتفاقية جنيف ل�سنة  1949على الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة �سنة  ،1967كل ذلك يعد انت�صارا ً للحق الفل�سطيني وت�أكيدا ً عليه.

املطلب الثاين :كيفية ا�ستفادة الفل�سطينيني من حمكمة العدل الدولية:
ميكن للفل�سطينيني اال�ستفادة من هذه الآلية وتفعيلها ب�إحدى طريقتني �أو بكلتيهما
معاً ،وهما:
 .1ميكن اللجوء �إىل حمكمة العدل الدولية ال�ست�صدار قرار يدين الأعمال الإ�رسائيلية
يف قطاع غزة ،وذلك اعتمادا ً على اتفاقية حترمي جرمية الإبادة اجلماعية ،التي �صدرت
برعاية الأمم املتحدة يف �سنة  ،1948والتي ان�ضمت �إليها كل من “�إ�رسائيل” والدول
العربية ،وان�ضمت �إليها فل�سطني يف  2014حني ان�ضمت �إىل حزمة من االتفاقيات
واملعاهدات الدولية ،47والتي تن�ص على �أنه با�ستطاعة كل دولة طرف فيها تقدمي �شكوى
�ض ّد �أي طرف �آخر ارتكب جرمية �إبادة جماعية ،وفقا ً ملا ن�صت عليه املادة  36بند  2من
نظام حمكمة العدل حيث جاء فيها ما ي�أتي:
47

فل�سطني تطلب ر�سميا ً االن�ضمام �إىل  15ميثاقا ً ومعاهدة ...و ُتوا�صل االت�صاالت مع الأمريكيني� ،صحيفة
احلياة ،لندن ،2014/4/3 ،انظرhttp://www.alhayat.com/Articles/1549735/ :
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للدول التي هي �أطراف يف هذا النظام الأ�سا�سي �أن ت�رصح ،يف �أي وقت،
ب�أنها بذات ت�رصيحها هذا وبدون حاجة �إىل اتفاق خا�ص ،تقر للمحكمة بواليتها
اجلربية يف نظر جميع املنازعات القانونية التي تقوم بينها وبني دولة تقبل
االلتزام نف�سه ،متى كانت هذه املنازعات القانونية تتعلق بامل�سائل الآتية:
(�أ) تف�سري معاهدة من املعاهدات.
(ب) �أية م�س�ألة من م�سائل القانون الدويل.
(ج) حتقيق واقعة من الوقائع التي �إذا ثبتت كانت خرقا ً اللتزام دويل.
(د) نوع التعوي�ض املرتتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعوي�ض.48

ومثال ذلك ما فعلته جمهورية البو�سنة يف �سنة  ،1993عندما تقدمت ا�ستنادا ً
�إىل االتفاقية املذكورة ب�شكوى �ض ّد جمهورية �رصبيا التي ارتكبت جرائم �إبادة
فيها ،وبالتايل ف�إنه مبقدور � ّأي دولة عربية اال�ستفادة من هذه ال�سابقة القانونية،
واتهام “�إ�رسائيل” بارتكاب جرمية �إبادة جماعية منظمة ،ومتعمدة يف فل�سطني
ويف غزة خ�صو�صاً� ،أو ا�ست�صدار �أحكام بالتعوي�ض من حمكمة العدل الدولية ،قد
ي�ساعد يف مالحقة املتهمني الإ�رسائيليني �أمام حماكم جنائية دولية �أو ذات اخت�صا�ص
عاملي.49
 48تن�ص املادة  36من نظام حمكمة العدل الدولية:
 -1ت�شمل والية املحكمة جميع الق�ضايا التي يعر�ضها عليها املتقا�ضون ،كما ت�شمل جميع امل�سائل املن�صو�ص
عليها ب�صفة خا�صة يف ميثاق “الأمم املتحدة” �أو يف املعاهدات واالتفاقات املعمول بها.
 -2للدول التي هي �أطراف يف هذا النظام الأ�سا�سي �أن ت�رصح ،يف �أي وقت ،ب�أنها بذات ت�رصيحها هذا وبدون
حاجة �إىل اتفاق خا�ص ،تقر للمحكمة بواليتها اجلربية يف نظر جميع املنازعات القانونية التي تقوم بينها
وبني دولة تقبل االلتزام نف�سه ،متى كانت هذه املنازعات القانونية تتعلق بامل�سائل الآتية:
( �أ ) تف�سري معاهدة من املعاهدات.
(ب) �أية م�س�ألة من م�سائل القانون الدويل.
(ج) حتقيق واقعة من الوقائع التي �إذا ثبتت كانت خر ًقا اللتزام دويل.
(د) نوع التعوي�ض املرتتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعوي�ض.
 -3يجوز �أن ت�صدر الت�رصيحات امل�شار �إليها �آنفا ً دون قيد وال �رشط �أو �أن تعلق على �رشط التبادل من جانب
عدة دول �أو دول معينة بذاتها �أو �أن تقيد مبدة معينة.
 -4تودع هذه الت�رصيحات لدى الأمني العام “للأمم املتحدة” وعليه �أن ير�سل �صورا ً منها �إىل الدول التي هي
�أطراف يف هذا النظام الأ�سا�سي و�إىل م�سجل املحكمة.
	-5الت�رصيحات ال�صادرة مبقت�ضى حكم املادة  36من النظام الأ�سا�سي للمحكمة الدائمة للعدل الدويل ،املعمول
بها حتى الآن ،تعترب ،فيما بني الدول �أطراف هذا النظام الأ�سا�سي ،مبثابة قبول للوالية اجلربية ملحكمة
العدل الدولية .وذلك يف الفرتة الباقية من مدة �رسيان هذه الت�رصيحات ووفقا ً لل�رشوط الواردة فيها.
 -6يف حالة قيام نزاع يف �ش�أن والية املحكمة تف�صل املحكمة يف هذا النزاع بقرار منها.
i
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فقد �أعلنت حمكمة العدل الدولية عن �إقرارها ل�شكوى البو�سنة �ض ّد �رصبيا
واجلبل الأ�سود —وذلك للمرة الرابعة على التوايل— و�أكدت �أن�“ :شكوى البو�سنة �ض ّد
�رصبيا واجلبل الأ�سود ،قانونية ،واملحكمة ت�ؤكد ح�صول حرب �إبادة وتطهري عرقي
�ض ّد البو�شناق يف البو�سنة”.50
� .2أما الطريقة الثانية فيمكن لدولة فل�سطني والدول العربية التوجه للجمعية العامة
للأمم املتحدة؛ من �أجل اتخاذ قرار يحيل �إىل حمكمة العدل مو�ضوع التعوي�ضات املدنية
الناجمة عن االحتالل �أو احلرب على قطاع غزة مثالً ،وذلك للبت فيه من قبل املحكمة
(االخت�صا�ص اال�ست�شاري) ،ويبقى ملثل هذه الإحالة �أهميتها الكبرية؛ لأن ما تتمتع به
حمكمة العدل الدولية من �آراء وفتاوى ا�ست�شارية ،ترقى بها �إىل درجة الإلزام بحكم
�أثرها القانوين.51
وهو ما ُي َذ ِّكر بالقرار اال�ست�شاري ال�صادر يف  2004/7/9عن املحكمة حول عدم
م�رشوعية جدار الف�صل العن�رصي ،يف الأرا�ضي املحتلة �سنة  ،1967وما انطوى عليه
القرار من قيمة قانونية بالغة ،حيث �إن العمل يف الأمم املتحدة قد جرى على احرتام تلك
الآراء ،على نح ٍو يجعل لها من القيمة ما يعادل قيمة الأحكام امللزمة قانونياً ،وهي من
ال�سوابق التي ينبغي البناء عليها.52
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن احلديث هنا عن احلق املدين يف التعوي�ض وجرب الأ�رضار ور ّد
االعتبار� ،أما مو�ضوع احلق اجلنائي ومالحقة جمرمي احلرب ومقا�ضاتهم ،فلي�س من
اخت�صا�ص حمكمة العدل الدولية ،فهي للتقا�ضي بني الدول ولي�س الأفراد.
و�إن مالحقة جمرمي احلرب الإ�رسائيليني ومقا�ضاتهم ك�أفراد —لو ح�صل ذلك من
خالل �آليات �أخرى— ال ُي�س ِقط احلق املدين عن “�إ�رسائيل” كدولة ،وم�س�ؤوليتها عن جرب
الأ�رضار ،والتعوي�ض ،ور ّد االعتبار.
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خال�صة:
وعليه يرى الباحث �أنه من املفيد تفعيل هذه الآلية �إىل �أق�صى قدر ممكن ،حيث ميكن
املقرتحني ال�ساب َقني اللذين متت الإ�شارة �إليهما �سابقاً ،وهما ممكنان من الناحية
تنفيذ
َ
العملية —بالرغم من بع�ض ال�صعوبات— ،مع الإقرار �أنه يف حالة االقرتاح الأول من
غري املحتمل قبول “�إ�رسائيل” بالوالية اجلربية للمحكمة ،وبالتايل �إبطال ت�أثري هذه
الآلية ،لكن �أخذ قرار من املحكمة حتى ولو مل يكن ملزما ً لـ“�إ�رسائيل” يف ح ّد ذاته مفيد
من حيث �إنه �سيعري “�إ�رسائيل” ويك�شفها ب�أنها مدانة ر�سميا ً وقانونيا ً بارتكاب جرائم
دولية ج�سيمة بحق الفل�سطينيني من قبل حمكمة دولية ،و�أنها تنتهك القانون الدويل
وتنتهك التزاماتها الدولية.
�أما بخ�صو�ص املقرتح الثاين ،فيمكن لدولة فل�سطني واجلامعة العربية �أن يطلبا من
اجلمعية العامة للأمم املتحدة �أن تتخذ قرارا ً ب�إحالة طلب ر�أي ا�ست�شاري �إىل حمكمة
العدل الدولية؛ بخ�صو�ص حقّ الفل�سطينيني يف التعوي�ضات عن احلرب من “�إ�رسائيل”،
وهذا القرار �أي�ضا ً —حال �صدوره— لن يكون له �صفة الإلزام القانوين ،ولن ُيعيد احلق
لل�ضحايا وذويهم ،لكنه �سيعمل على ف�ضح الإجرام الذي متار�سه “�إ�رسائيل” بحق
الفل�سطينيني ،53كما �سيُثَبِّت حقا ً ممكن ا�ستيفا�ؤه ولو بعد حني ،ولن ي�ضيع حقّ وراءه
مطالب؛ فما من �رضر من تثبيت حقّ بقرار من حمكمة دولية؛ حتى ال يكون الأمر غدا ً
حمالً للجدل �أو الن�سيان �أو ال�ضياع ،كما �أن مثل هذا القرار �سيفيد بالت�أكيد يف دعم احلق
اجلزائي �أمام املحاكم اجلنائية.
ولكن تربز جمموعة من الأ�سئلة املهمة هنا :هل لدى القيادة الفل�سطينية احلالية �أو
لدى الدول العربية الإرادة ال�سيا�سية لتقدمي مثل هذا الطلب اال�ست�شاري؟ وهل قامت
وم�ساع دولية نحو مقا�ضاة “�إ�رسائيل”؟ وهل هي على
الدول العربية مبا يكفي من جهد
ٍ
ا�ستعداد خلو�ض غمار مثل هذه املنازعات القانونية ،ومقا�ضاة “�إ�رسائيل” �أمام حمكمة
العدل الدولية؟
�إن جناح مثل هذه اخلطوات مرتبط بالواقع العربي الر�سمي الذي يعاين م�شكالت
كبرية على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي ،بالإ�ضافة �إىل تدين م�ستوى العمل العربي امل�شرتك ،ومن
53
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ناحية �أخرى قد تتذرع بع�ض الدول العربية مب�شكالت قانونية من نوع �أنها ال تعرتف
بـ“�إ�رسائيل” ،فكيف �ستقا�ضيها �أمام حمكمة دولية ،وعلى ما يبدو �أن الواقع العربي
الر�سمي ال ي�شجع كثريا ً على التفا�ؤل بح�صول ذلك يف الظروف الراهنة! فلكل دولة
عربية ح�ساباتها وهي ال ترغب يف �إزعاج الواليات املتحدة الأمريكية ،والدول الغربية،
وباملجمل فالأمر ممكن من الناحية القانونية ،ولكنه يحتاج لتوافر الإرادة ال�سيا�سية
الر�سمية الفل�سطينية والعربية لتنفيذه ،ويف حال توفر ذلك يجب و�ضع خطة فل�سطينية
عربية �شاملة لتلك املعركة القانونية الدولية وتوفري كل م�ستلزمات النجاح لها.
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